
Előterjesztés Gecse Község Önkormányzata 2015. július 20-i rendkívüli ülésére 

 

Tisztelt Képviselők! 

 

Önkormányzatunk megkapta a benyújtott EMVA pályázatokról a támogatási határozatot. Ez 

alapján a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 

2015-től igénybe vehető támogatások jogcímre támogatásban részesült 

önkormányzatunk,7.980.000,- Ft-ban. Ez a projekt nettó finanszírozású a benyújtott pályázat 

alapján, s a projekt utófinanszírozású. Ezért a kivitelezés megvalósításához szükséges 

támogatás megelőlegező hitel felvétele. Ehhez azonban szükség van hitelkérelem 

benyújtására.  

 

Gecse Község Önkormányzatának támogatásmegelőlegező célra e projekthez 7.980.000,- Ft 

összegű naptári éven belüli futamidejű hitelt lenne szükséges felvennie az OTP Bank Nyrt.-

től. A hitel típusa: támogatás-megelőlegező hitel. A hitel végső lejárata: 2014. december 31. 

A hitel törlesztése egyrészt az önkormányzat számára a 1713618366 számú határozattal 

megítélt támogatás, másrészt a kamat és díjak esetében az önkormányzat saját bevétele. A 

hitel felvételéhez azonban szükség van a testület felhatalmazására, továbbá a bank is kér 

bizonyos határozatot az önkormányzattól. A hitelkamat majd az adósminősítés után lesz 

bizonyos, a tájékoztatás alapján 3 havi BUBOR + 3-3,5%. Rendelkezésre tartási díj 0,25%. 

 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § (2) 

bekezdése alapján nincs szükség a Kormány hozzájárulására 

a) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével a központi költségvetésből nyújtott, európai 

uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által megnyert pályázat önrészének 

és az így megnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló, 

b) az adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett 

reorganizációs hitelre vonatkozó, 

c) a likvid hitelre vonatkozó, 

d) a (7a) bekezdés szerinti ügyletek kivételével, a fővárosi önkormányzat és megyei jogú 

város önkormányzata esetében a 100 millió forintot, országos nemzetiségi önkormányzat 

esetében a 20 millió forintot, egyéb önkormányzat esetében az adott évi saját bevételeinek 

20%-át meg nem haladó, de legfeljebb 10 millió forint összegű fejlesztési célú 

adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez, továbbá 

e) a d) pont szerinti önkormányzat-kategóriákba tartozó önkormányzatok ott leírtak szerinti 

értékhatárokat meg nem haladó összegű, továbbá az a)-b) pont szerinti, valamint bármely jogi 

személy által megkötött c) pont szerinti ügyletekhez nyújtott, Áht. szerinti önkormányzati 

kezesség- és garanciavállalásaihoz. 

 

Fentiek kivételével az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes 

hozzájárulásával vállalhat az Áht. szerinti önkormányzati kezességet és garanciát, valamint 

köthet adósságot keletkeztető ügyletet. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselőket a hitel felvételével kapcsolatos határozat elfogadására. 

   
Gecse Község Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015.(VII.) határozata 

Gecse Község Önkormányzata támogatás megelőlegező célra 7.980.000,- Ft összegű, éven 

belüli lejáratú támogatást megelőlegező kölcsönt vesz fel az OTP Bank Nyrt.-től 2015. 

december 31-i lejárattal. 

 



Gecse Község Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatti 

költségvetésébe a kölcsön és járulékai visszafizetésére a fedezetet saját bevételeiből a 

fejlesztések előtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. 

 

Gecse Község Önkormányzata inkasszójogot biztosít valamennyi a Magyar Államkincstárnál 

vagy más pénzügyi intézménynél vezetett vagy későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi 

fizetési számláira, ahol ezt jogszabály nem zárja ki. 

 

Gecse Község Önkormányzata kötelezettséget vállal óvadék alapítására a helyi adó, illetve a 

gépjárműadó fogadására szolgáló számlákra, valamint fizetési számlájára.  

Gecse Község Önkormányzata visszavonhatatlan megbízást ad az OTP Bank Nyrt. részére, 

hogy a hitel futamideje alatt amennyiben a fizetési számláján a jelen szerződés alapján 

esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges 

fedezet, úgy annak biztosítása érdekében a kölcsönszerződés fennállása alatt és a kölcsön 

teljes visszafizetéséig a helyi adók és gépjárműadó fogadására szolgáló alszámláiról a 

szükséges összeget az önkormányzat fizetési számlájára átvezesse. 

 

Gecse Község Önkormányzata vállalja, az 8895397533 azonosítószámú, támogatás keretében 

elnyert 7.980.000,- Ft pályázati összeg fogadására elkülönített számla megnyitását, 

regisztrációs számlaként MVH-nál történő bejelentését és ennek MVH határozattal történő 

igazolását. Az összeg nyilvántartására szolgáló (al)számlát a kölcsönszerződés megkötését 

követően az OTP Bank Nyrt. zárolja.  

 

Gecse Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert a 

kölcsönszerződés és a kapcsolódó óvadéki szerződés megkötésére, valamint az inkasszós 

felhatalmazások aláírására az OTP Bank Nyrt.-vel. 

Határidő: 2015. augusztus 30. 

Felelős: Istenes Gyula polgármester 

 

 


